
PR\1186229SK.docx PE639.790v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

2019/2037(BUD)

31.7.2019

NÁVRH SPRÁVY
o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 k 
všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami výdavkov a 
aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)
(00000/0000 – C9-0000/2019 – 2019/2037(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: John Howarth



PE639.790v01-00 2/4 PR\1186229SK.docx

SK

PR_BUD_DABapp

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3



PR\1186229SK.docx 3/4 PE639.790v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2019 k všeobecnému 
rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v 
súlade s aktualizovanými potrebami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) 
(00000/0000 – C9-0000/2019 – 2019/2037(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 
18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/20121, a najmä na jeho článok 44,

– so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý 
s konečnou platnosťou 12. decembra 20182,

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20203,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení4,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie5,

– so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorý Komisia prijala 2. júla 2019 
(COM(2019)0610),

– so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019, ktorú Rada prijala 
................... a postúpila Európskemu parlamentu ................... (00000/0000 – 
C9-0000/2019),

– so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0000/2019),

1 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
3 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
4 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
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A. keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je aktualizovať výdavkovú aj 
príjmovú stranu rozpočtu s cieľom zohľadniť najnovší vývoj;

B. keďže na strane výdavkov sa v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 znižujú viazané 
rozpočtové prostriedky o 112 miliónov EUR a platobné rozpočtové prostriedky o 
67,5 milióna EUR v rozpočtových riadkoch v okruhu 1a Konkurencieschopnosť pre rast 
a zamestnanosť, v okruhu 1b Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť a v okruhu 2 
Udržateľný rast: prírodné zdroje; keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019 je 
aj zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v okruhu 5 o 11,9 
milióna EUR, aby sa rozpočet niektorých inštitúcií na rok 2019 upravil v dôsledku 
odkladu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. októbra 2019;

C. keďže na strane príjmov sa návrh opravného rozpočtu č. 4/2019 týka revízie odhadov 
tradičných vlastných zdrojov (t. j. ciel a odvodov z produkcie cukru), základov dane z 
pridanej hodnoty (DPH) a hrubého národného dôchodku (HND) a zahrnutia príslušných 
korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a ich financovanie, čo všetko má vplyv na 
rozdelenie príspevkov členských štátov z vlastných zdrojov do rozpočtu Únie;

1. berie na vedomie návrh Komisie; 

2. berie na vedomie vyrovnávanie vlastných zdrojov, ktoré je nevyhnutné na základe 
revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov a DPH a aktualizácie korekcie pre 
Spojené kráľovstvo;

3. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2019;

4. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 4/2019 za prijatý 
s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným 
parlamentom. 


